
 صبر آرد آرزو را نی شتاب

  
بسیار دارد. آن روزها دانشجوي داروسازيِ  دیروز سالروز دوم خرداد بود؛ نسل من از این رخداد و آن حال و هوا خاطرات

وق کم شور و ش ران، باهاي مرکزي تهدوستان همدل، هفتۀ آخر منتهی به انتخابات، در خیابان دانشگاه تهران بودم، به اتفاق
گذرد، از آن ایام بیست و یکسال می». آن روزگاران یاد باد یاد باد«نظیري مشغول به تبلیغ به نفع سید محمد خاتمی بودیم. 

اي فله حجاریان، توقیف طلبان در انتخابات مجلس ششم، ترور سعیدخاطرات تلخ و شیرین: پیروزي اصالح هایی مملو ازسال
جمهوريِ مشحون از درد و رنج و جهل و ندانم کاريِ احمدي نژاد،  وایح دوقولوي بی سرانجام، دوران ریاستمطبوعات، ل

موسوي، زهرا رهنورد و مهدي  ، محصور شدنِ میرحسین88شکنجه و تبعید شدن فعاالن سیاسی پس از انتخابات سال  زندانی و
اباتیِ نقد نشدة متعدد دور دوم ریاست جمهوري روحانی، به هاي انتخکروبی نازنین، رئیس جمهوريِ حسن روحانی، وعده

ه بینم که آن ایام، بکنم، میمرور می ، خروج آمریکا از برجام..... اکنون که روزگار سپري شده را»برجام«رسیدن  تصویب
حقق شود؛ هورا کردیم ساز و کار دموکراتیک در کشورمان زود مو آرزو می اقتضاي سنّ، شور و هیجان بسیار داشتیم

تر شد، تاریخ ام غنیاین فاصله، تجربه زیسته گرییدیم، خیلی عجله داشتیم.. درخندیدیم، میشدیم، میکشیدیم، عصبانی میمی
ه تحقق ام کخوانده و دریافته هاي فرانسه و روسیه را، تاریخ انقالبمیالديِ اروپا را در مطالعه گرفته 19تا  16هاي تحوالت سده

هاي طلبد، به نحوي که حتی انقالب اکتبر روسیه که بر دوش غولصبوري می ت سیاسیِ پایدار، چه فرایند زمانبري است وتحوال
، به مراتب ارتباط 57قیاس با انقالب بهمن  اي چون فئودور داستایفسکی، آنتوان چخوف، لئو تولتسوي... سوار شده بود و درادبی

رباچفی پنجاه گو آورد و اصالحاتمدرنیته و مدرنیزاسیون داشت، سر از استبداد استالینی در وتري با جهان جدید تر و وثیقجدي
غم گرد وزد، به رکه، به رغم بادهاي ناموافق بسیاري که می ها و زیر و زبر زندگی به من آموختهسال بعد محقق گشت. تالطم

یِ داخل آزار معیشتیِ، اقلیمی، سیاسرغم بار سنگین بر زمین مانده، به رغم وضعیت دلزند، بهکه در فضا موج می یاس و نا امیدي
 طلب برندارم و همچنان به تحقق دموکراتیزاسیون در فرایندي میان مدت در داخل ... ناامید نشوم و دست از، به رغمکشور

ه نیکی به لیبی، سوریه... طی پانزده سال گذشته نیز ب گرِ کشورهاي افغانستان، عراق،هاي تلخ و ویرانکشورم امیدوار باشم. تجربه
ستیز براي آزار و انسانکند، بلکه جهنمی دلخارجی، نه تنها اندکی به بهبود شرایط کشورم کمک نمی من آموخته که مداخله

 نبه سیاست پیشگانی چون جرج بوش، دانالد ترامپ، بنیامیاست اگر جماعتی  انگارانهزند. خام اندیشانه و سادهشهروندان رقم می
 شود و با مداخلۀ آنها، وضعیت ما، ولو اندکی بهترناتانیاهو... دلخوش کنند و دل ببندند و تصور نمایند از ایشان آبی گرم می

 یست و اصالًبخش نرضایت گردد، حاشا و کال. البته که وضعیت کنونی ما هیچفروبسته ما گشوده می شود و گرهی از کارمی
درونزاست و سر برآورده و برخاسته از دل این ملک و ملت و ال غیر. طی  زند، اما اگر راهی به رهایی باشد،چنگی به دل نمی

هسته ناپذیر؛ چرا که آدرون ماندگار و برگشت آتیه است وانجامد، اما خوشها به درازا میمسیر پر تالطم و پر سنگالخ دهه این
واطف گشتن ع برخاستن و صبر و امید را فرو ننهادن و دیر به مقصد رسیدن، از اسیر احساسات و پیوسته رفتن و زمین خوردن وو 
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